ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ
Началото на Първа евангелска църква – гр. София е поставено
през 1864 г. от синовете на православния свещеник поп Тодор –
Георги и Михаил, жените им и двете му дъщери. Това съвпада с
работата на първите мисионери, Чарлз Морс и д-р Хенри Хаскел,
които пристигат в София, за да проповядват благовестието, през 1862
и 1863 г.
Мястото, на което се намира сегашната сграда, е закупено от
членовете на църквата в края на 80-те години на 19-ти век.
Строителството на църковната сграда е изпълнено за 11 месеца и
завършва с освещаването й на 17 юни 1889 г.
Първа евангелска съборна църква се стреми да излага право
Словото за Спасение чрез вяра в Исус Христос и да отстоява в
обществото християнските ценности.
Тук се осъществяват дейности и програми с духовнообразователна, културна и социална насоченост: групи за изучаване
на Библията, дискусии и обществени форуми, музикално-богословски
вечери, представяне на нови книги. Уредени са Музей на евангелското
движение в България и библиотека. Кафе-книжарницата и чайната
кафе дават възможност за общуване след богослуженията.
Функционира социална кухня.
Църквата е член на Съюза на евангелските съборни църкви в
България, основан през 1888 г.
В КАКВО ВЯРВАМЕ?
Ние вярваме във Всемогъщия Бог Отец, Творец на небето и
земята, и в Исус Христос, Неговия единороден Син и наш Господ,
Който се зачна от Светия Дух; роди се от Дева Мария; пострада
под властта на Пилат Понтийски; разпнат бе, умря и бе погребан;
в третия ден възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето и седна
отдясно на Всемогъщия Бог Отец, от където ще дойде да съди
живите и мъртвите.
Вярваме в Светия Дух, в святата вселенска Църква, в общението
на светиите, в прощението на греховете, във възкресението и във
вечния живот!
Първа евангелска съборна църква, гр. София, ул. „Солунска“ № 49,
тел. 988 05 93, http://www.esc1.org

ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА
ЦЪРКВА
ПРОГРАМА
за месец СЕПТЕМВРИ 2019 г.
Зависимият „независим“
(Филипяни 3:7-11)
Независимостта на България е провъзгласена на 22 септември (5
октомври нов стил) 1908 година в Търново. С този акт българската
държава отхвърля политическата и финансовата си зависимост
от Османската империя, наложена ѝ от големите европейски държави
с Берлинския договор. С провъзгласяването на независимостта на
България се издига международният авторитет на страната и тя се
превръща в равноправна на другите държави. Княз Фердинанд приема
титлата „цар на България“. Създадени са предпоставки за
освобождаване на последните останали под османска власт български
земи в Тракия и Македония.
Всеки иска и търси независимост. Аз и ти не правим
изключение. Искаме ние да решаваме нещата, ние да определяме пътя
на живота си, ние да направим плановете си, а по-късно и да ги
изпълним точно така, както сме ги планирали. Но можем ли да имаме
пълна независимост? Живеем в семейство с някого, който не винаги
ни разбира; част сме от едно общество, в което всеки има някаква роля,
но никой не е напълно независим. Всъщност всеки е зависим от някого
или от нещо – ръководител, съпруг/съпруга, дете, родител…
Ап. Павел бе станал независим, но предпочете да придобие
зависимост от Христос, за да може да Го познава по-добре и да
придобие Неговата правда чрез вяра в Божия Син – Господ Исус
Христос. Искаше да Го познае по-добре, да разбере силата на Неговото
възкресение и да опита общението в Неговите страдания. Ако искаме
да бъдем наистина свободни и независими, трябва да приемем Исус
Христос като свой личен Господ и Спасител и да се предадем изцяло
на Него – Той да прави плановете ни, Той да ни ръководи, Той да ни
напътства кой път да поемем, Той да ни даде и сили да изпълним
напълно Неговата воля. Тогава и ние ще бъдем зависими
„независими“!
П-р Тошко Христов

ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

1 СЕПТЕМВРИ
неделя
п-р Б. Николов
п-р С. Алексиев
4 СЕПТЕМВРИ
сряда
п-р Б. Николов
8 СЕПТЕМВРИ
неделя
п-р С. Алексиев

10.00 ч. – Посланикът, който умолява (2Кор.5:20)
16.00 ч. – Общение сред природата
18.00 ч. – Бог и малките хора (Битие 26)
18.00 ч. – Молитвено събрание

10.00 ч. – Непознатите езици (1 Кор.14:1-25)
18.00 ч. – Кое ни променя? – Приятелството
(1 Царе 18-20)

11 СЕПТЕМВРИ
сряда
п-р С. Алексиев 18.00 ч. – Молитвено събрание
15 СЕПТЕМВРИ
неделя
п-р Б. Николов
10.00 ч. – Изпитвайте себе си! (2 Кор.13:5)
18.00 ч. – Какви въпроси бихте задали на Исус?
18 СЕПТЕМВРИ
сряда
п-р Б. Николов
18.00 ч. – Молитвено събрание
22 СЕПТЕМВРИ
неделя
Младежка служба 10.00 ч. – Какъв е Бог? (Пс.136) - Иван Иванов
Чавдар Нейков
18.00 ч. – Царството
25 СЕПТЕМВРИ
сряда
п-р С. Алексиев 18.00 ч. – Молитвено събрание
29 СЕПТЕМВРИ
неделя

Господи, помагай ми да преценявам кои мои придобивки всъщност
са загуби за Христос! Дай ми благодат да се стремя към това
превъзходно нещо – познаването на Исус Христос! (Фил.3:7-8)

ЮБИЛЕЙ 130 г. МОЛИТВЕН ДОМ

Участие на пастири 10.00 ч. – Тържествено богослужение
Господна трапеза 18.00 ч. – Кое ни променя? - Божиите обещания
п-р С. Алексиев
(2 Царе 7:1-17)

Молитва за месец СЕПТЕМВРИ

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ ще започне от 29 СЕПТЕМВРИ,
в 3 възрастови групи
ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА ще започнат от
началото на м. октомври.
Сега започва само групата на п-р Димитър Куличев – от 17 септември
– всеки вторник и четвъртък от 18.00 ч.
ЖЕНСКИТЕ СЪБРАНИЯ ще започнат от м. октомври и ще се
провеждат всяка сряда от 16.30 ч.
БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА работи ВСЯКА НЕДЕЛЯ
от 11.00 до 13.00 ч.
КАФЕ-КНИЖАРНИЦА „ЗАЩО НЕ?“ е отворена
от ВТОРНИК до СЪБОТА от 10.00 до 19.00 ч.
ВИДЕОЗАПИСИ НА СУТРЕШНИТЕ НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
– на www.esc1.org
В ЦЪРКВАТА ще намерите ВЕСТНИК „ЗОРНИЦА“.
А в електронен вид на: www.ZORNITSA.BG.
ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПАСТИРИТЕ:
Б. НИКОЛОВ: СРЯДА И ЧЕТВЪРТЪК 15.00 – 18.00 ч.
С. АЛЕКСИЕВ: ВТОРНИК И ПЕТЪК 14.00 – 17.00 ч.
•
•
•

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ:
На 1 септември, от 16.00 ч. общение на Витоша.
На 15 септември, от 11.30 – извънредно общо събрание на
църквата;
На 29 септември, от 10.00 ч. – честване на 130 г. от
построяването на храма.

